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หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ      : Master of Education Program in Educational Administration 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Master of Education (Educational Administration) 

     ชื่อย�อ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

     ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Educational Administration) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร�  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 ผู�บริหารการศึกษาและผู�บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย�าง

ย่ิงการพัฒนาครูให�มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งกําหนดความรู� ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป�นฐาน

ของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงค�ในตัวผู�ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรครูท่ีเป�นผู�บริหารสถานศึกษา ต�องมี

ความรู�ความสามารถทางวิชาการ สามารถคิดวิเคราะห�และสังเคราะห�ได�อย�างเป�นระบบ ปรับตัวและทิศทางของ

องค�การไปตามการเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี สื่อสารได�ดีทั้งในและนอกองค�การ สามารถมีความเป�นผู�นํา มีความคิด

ริเริ่มทางการศึกษา เพียบพร�อมด�วยจริยธรรมและคุณธรรมในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาสู�สากล 

 

ความสําคัญ 

 สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให�ผู�บริหารสถานศึกษาจะต�องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา จึงจะมีคุณสมบัติในการเข�าสู�

ตําแหน�ง นอกจากนี้ในมาตรา 53 ได�กําหนดให�มีองค�การวิชาชีพครู มีอํานาจหน�าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและ

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา

วิชาชีพครู ผู�บริหารการศึกษา และผู�บริหารสถานศึกษา ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2546 มาตรา 9 กําหนดให�คุรุสภามีอํานาจหน�าที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความ

ประพฤติและการดําเนินงานของผู�ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร�จึงเห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตด�านบริหารการศึกษา

ให�สอดคล�องกับแนวนโยบายการศึกษาของชาติ 
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

         เพ่ือพัฒนาผู�บริหารการศึกษาและผู�เรียนให� 

 1.  มีความรู�ในศาสตร�การบริหารการศึกษา และสามารถประยุกต�ความรู�สู�การปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร

การศึกษาได�เป�นอย�างดี 

 2.   มีความรู�และประสบการณ�ในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกต�ความรู�สู�การปฏิบัติ วิชาชีพ

โดยมีสมรรถนะในระดับสูง         

 3. เป�นนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู�เรียนและสถานศึกษา 

 4.  มีภาวะผู�นําทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทํางานเป�นทีม มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดียึดม่ัน ในคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 5.  เป�นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยเผยแพร�และนําไปใช�ในการบริหาร

จัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ     

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� – วันอาทิตย�   เวลา 09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตรและตามข�อบังคับของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

 2. สําหรับแผน ก แบบ ก 1 ผู�สมัครต�องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา หรือสาขาที่

เก่ียวข�อง มีคะแนนเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.50 

 3. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ผู�สมัครต�องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา หรือสาขาที่

เก่ียวข�อง 

 4. มีความรู�ภาษาอังกฤษเป�นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 5.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 6.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 7.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคพิเศษอีก 1 ภาคการศึกษาซ่ึงมีระยะเวลา

การศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห� 

 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้นจนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนดจึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของหัวหน�าหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต

ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีค�าระดับข้ัน 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 
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 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

  1.1 ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ

ครบถ�วนตามหลักสูตรและข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา  หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  1.3 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให�งดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2. แผน ก แบบ ก 2 

  2.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ และสอบผ�านวิทยานิพนธ�  และสอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 
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  2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00  

  2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�วิทยานิพนธ�ใน 

    ก. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   ข. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา  หรือ 

   ง. นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให�งดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา           

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 3. แผน ข 

  3.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ และได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วย

ข�อเขียนและสอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  3.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า  3.00 

  3.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 ลักษณะที่ 1  ตี พิมพ� ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่

ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceeding) 

 ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป�นการ

นําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน

ซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการ

จากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

  3.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให�งดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก1(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�                36  หน�วยกิต 
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 2.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือก           9 หน�วยกิต 

   4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 3. แผน ข  (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต  

   1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2)   หมวดวิชาบังคับ        15 หน�วยกิต 

   3)   หมวดวิชาเลือก        15 หน�วยกิต 

   4)   การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6 หน�วยกิต 

   5) การสอบประมวลความรู�           0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)                      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 

                      จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                 3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

EDU  501     พ้ืนฐานระบบการศึกษา                                                           3(3-0-6)  

   (Foundation of Educational System) 

 

 2. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให�เรียนรายวิชาต�อไปนี้          15  หน�วยกิต 

EDU  602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                3(3-0-6) 

   (Research Methodology in Education) 

EDU  660  ความรู�พ้ืนฐานทางการศึกษา                      3(3-0-6) 

   (Educational Foundations) 

EDU  664  การบริหารองค�การ ภาวะผู�นําทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ            3(3-0-6)                

     (Organizational Administration, Educational Leadership and Professional Ethics) 

EDU  665  นโยบาย ยุทธศาสตร�และแผนกลยุทธ�ด�านการศึกษา          3(3-0-6) 

             (Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)   

EDU  678  การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐานและการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา        3(3-0-6) 

    (School-Based Management and Management of Educational Area District) 
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 3.  หมวดวิชาเลือก   (Elective Courses ) 

  นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ให�เลือกเรียนจากรายวิชาต�อไปนี้ 9 หน�วยกิตและแผน ข เลือก

เรียน 15 หน�วยกิต 

EDU  662  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา                          3(3-0-6)

       (Information System for Educational Management) 

EDU  663  สัมมนาการบริหารการศึกษา                3(3-0-6)

         (Seminar in Educational Administration) 

EDU  671     การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา                               3(3-0-6)  

   (Educational Planning and Resource Management)   

EDU 672   การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู� และการประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

                (Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance)  

EDU  673  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา     3(3-0-6)   

   (Human Resource Administration and Development in Education)                           

EDU  674  การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน                                   3(3-0-6)

   (Administration of Educational Services and Student Affairs) 

EDU  675  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา                 3(3-0-6)

   (Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality) 

EDU  676  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)                                                                        

        (Administration of Quality Assurance in Education) 

EDU  677  ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา      3(3-0-6) 

          (Resources and Investment in Education) 

EDU  679  กฎหมายการศึกษาสําหรับผู�บริหาร             3(3-0-6) 

        (Education Laws for Administrators) 

EDU  680  นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการบริหารจัดการการศึกษา     3(3-0-6)  

   (Innovation and Best Practices in Educational Administration and Management)                      

EDU  681  จิตวิทยาประยุกต�ในการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 

       (Applied Psychology in Educational Administration) 

EDU  682  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู�บริหารการศึกษา    3(3-0-6) 

      (Professional Ethics for Educational Administrators) 

EDU  683  จิตวิทยาสําหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู�     3(3-0-6) 

        (Psychology for Teachers and Learning Psychology)  

EDU  684  การวัดและการประเมินผลการศึกษา      3(3-0-6) 

        (Measurement and Evaluation in Education) 

EDU  685  ความเป�นครู                                    3(3-0-6)            

   (Teaching Professional)  
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EDU  686  ประเด็นป�จจุบันของการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 

          (Current Issues in Educational Administration)และการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก1 และ ก2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

EDU  694  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6(0-18-9)  

       (Independent Study)   

EDU  695  วิทยานิพนธ�               12(0-36-18)                     

   (Thesis) 

EDU  696  การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0)    

          (Comprehensive Examination)                

EDU  697    วิทยานิพนธ�           36(0-108-54) 

              (Thesis) 

 

แผนการศึกษา                                               

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก. แบบ ก 1 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 697  วิทยานิพนธ�                       12(0-36-18) 

รวม   12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDU 697  วิทยานิพนธ�                        12(0-36-18) 

รวม   12   หน�วยกิต 

        

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก. แบบ ก 1  

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 697  วิทยานิพนธ�                        12(0-36-18) 

รวม   12   หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(3-0-6) 

EDU 660  ความรู�พื้นฐานทางการศึกษา           3(3-0-6) 

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 

EDU 664  การบริหารองค�การ ภาวะผู�นํา          3(3-0-6)                                  

          ทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ                                 

                                   รวม   12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDU 665  นโยบาย ยุทธศาสตร�และ               3(3-0-6) 

          แผนกลยุทธ�ด�านการศึกษา                                     

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6)  

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 

EDU 678  การบริหารโดยใช�โรงเรียน เป�นฐาน      3(3-0-6)     

          และการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา              

                                   รวม   12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาพเิศษ 

EDU 695 วิทยานิพนธ�                       6 (0-18-9)  

                                   รวม     6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(3-0-6) 

EDU 660  ความรู�พื้นฐานทางการศึกษา           3(3-0-6) 

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 

EDU 664  การบริหารองค�การ ภาวะผู�นํา          3(3-0-6)                                  

          ทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

                                   รวม   12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDU 665  นโยบาย ยุทธศาสตร�และ               3(3-0-6) 

          แผนกลยุทธ�ด�านการศึกษา                                     

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 

EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6)          

EDU 678  การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน       3(3-0-6)     

          และการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา              

                                   รวม   12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาพเิศษ 

EDU xxx     วิชาเลือก                          3(3-0-6)  

EDU xxx     วิชาเลือก                          3(3-0-6) 

รวม     6  หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 695 วิทยานิพนธ�                        6(0-18-9) 

 

                                     รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 694 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                6(0-18-9) 

EDU 696 การสอบประมวลความรู�                0(0-0-0) 

รวม     6  หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Foundation Courses)              (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)   

        (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการ เพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษ เพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement  
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student’s ability to understand technical and non–technical English. Course materials are excerpts from 

newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field of study. 

 

EDU  501    พื้นฐานระบบการศึกษา         3(3-0-6) 

       (Foundation of Educational System) 

 หลักการของระบบการศึกษา โดยเน�นถึงโครงสร�าง องค�ประกอบต�างๆ ภายในระบบการศึกษา ศึกษา

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ�ระหว�างการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ

ที่มีอิทธิพลต�อการจัดระบบการศึกษาต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน นโยบายและแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงระบบ

การศึกษา สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 (แก�ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545) ตลอดจน

เปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศต�างๆ ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูง กับระบบการจัดการศึกษาของ

ประเทศไทย 

 The principle of educational system with an emphasis on structure and components within; social 

development and culture; the influence of economic system, politics, and society of the country on educational 

system, from past to present. Study the national policy and education plan; the change of educational system, 

the essence of the National Education Act B.E.2542 (Revised B.E. 2545), and the comparative study of the 

Thai educational system with those of other countries. 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses)                                     15 หน�วยกิต 

EDU  602   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา         3(3-0-6) 

          (Research Methodology in Education)  

 ความรู�เก่ียวกับการวิจัย ประเภทการวิจัย การกําหนดป�ญหาในการวิจัย ขั้นตอน กระบวนการและการ

ออกแบบการวิจัย การเขียนเค�าโครงวิทยานิพนธ� การสร�างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย การเลือกกลุ�ม

ตัวอย�าง การเก็บรวบรวมข�อมูล การเลือกใช�สถิติในการวิเคราะห�ข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนํา

ผลการวิจัยไปใช�ในการบริหารการศึกษา 

 Knowledge about research, types of research; identifying research problem, steps, processes and 

research design; writing thesis proposal; construction and efficiency validation of research tools, sample 

selection, data collection, statistics and data analysis; writing research report and use of research findings in 

educational administration. 

 

EDU  660   ความรู�พื้นฐานทางการศึกษา                   3(3-0-6) 

      (Educational Foundations) 

   แนวคิดด�านปรัชญา สังคมวิทยา และ จิตวิทยาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ และ 

แผนพัฒนาการการศึกษาแห�งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความก�าวหน�า ทางเทคโนโลยี ที่

ส�งผลต�อรูปแบบการจัดการศึกษา การส�งเสริมสังคมแห�งการเรียนรู� การศึกษากับการเสริมสร�างขีดความสามารถใน

การแข�งขัน การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย 

 Concepts of philosophy, sociology, and educational psychology; National Education Act and National  
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Education Development Plan; changes in Thai and global society; advances in technology that affect 

educational provision models; promotion of learning society; education for increasing national competitiveness; 

educational and sustainable development of Thailand.   

 

EDU  664   การบริหารองค�การ ภาวะผู�นําทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ              3(3-0-6) 

    (Organizational Administration, Educational Leadership and Professional Ethics) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน�ด�านการบริหารสมัยใหม� การจัด

องค�การโครงสร�างการบริหารและการจัดการการศึกษา แนวคิดทฤษฎีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัด

การศึกษา การบริหารแบบมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและการแก�ไขป�ญหา โครงสร�างระบบ

การศึกษา การจัดองค�การบริหารการศึกษา ระบบการบริหารการจัดการศึกษาไทย กฎหมายว�าด�วยการศึกษา

แห�งชาติ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําทางการศึกษา คุณลักษณะประเภทของผู�นํา บทบาท หน�าที่ ทักษะต�างๆ ที่

นําไปใช�ในการจัดการศึกษาป�จจุบัน และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 Principles, concepts and theories of management and their conceptual development; organization 

design, administrative structure and educational management; decentralization, participative administration on 

decision making, ordering and problem solving; educational system, educational organization design, Thai 

educational system and administration; National Education Act; educational leadership, characteristics and types 

of leaders, roles, duties  and skills necessary for educational management at present; professional ethics. 

 

EDU  665  นโยบาย ยุทธศาสตร�และแผนกลยุทธ�ด�านการศึกษา    3(3-0-6) 

   (Policy, Strategy and Strategic Planning in Education) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ เก่ียวกับนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห�นโยบายทางการศึกษา 

ความสัมพันธ�ระหว�างนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการศึกษากระบวน การพัฒนานโยบายและ

การนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ การกําหนดยุทธศาสตร�การสร�างวิสัยทัศน� การจัดทําแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการ การ

ติดตามประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธ�และกรณีศึกษาตัวอย�างของแผนกลยุทธ�ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่หรือ

สถานศึกษา 

 Principles, conceptual frameworks and theories related to educational policy, educational policy 

analysis;  relationships among fundamental national policy, government policy and educational policy; processes 

of policy development and implementation; strategic formation, vision development, strategic planning, action 

plan, monitoring and evaluation of achievement of strategic plans;  case study of strategic plans of 

educational district service areas or schools. 

 

EDU  678  การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา       3(3-0-6) 

          (School-Based Management and Management of Educational Area District) 

 หลักการบริหารสถานศึกษาและการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน พระราชบัญญติการศึกษาแห�งชาติ และ

ระบบการศึกษาไทย เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารการศึกษาด�านการบริหาร

วิชาการ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน การบริหารท่ัวไป การบริหารกิจการนักเรียน การกําหนดปรัชญา 
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วิสัยทัศน� พันธกิจของสถานศึกษา การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา บทบาทหน�าที่ของ

ผู�บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธ�

และความสัมพันธ�กับชุมชน การใช�แหล�งการเรียนรู�ในท�องถ่ิน ชุมชน และการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหาร

โดยใช�โรงเรียนเป�นฐาน 

 Principles of school administration and school-based management; Thai Education Act and educational 

system; educational district service area and basic educational institutions; academic administration, personnel 

administration, budget and finance, general administration, and student activity administration; school 

philosophy, vision, mission, and information technology for school administration; roles of school 

administrators, teachers and school personnel; juristic school management; public relations and community 

relation management; local learning resources, community and public participation in school-based 

management.  

 

 3.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)             

EDU  662    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา     3(3-0-6) 

   (Information System for Educational Management)   

 การศึกษาโครงสร�างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา และการประยุกต�ใช�สาระสนเทศทาง

การศึกษาในการวางแผนทางการบริหารและแผนกลยุทธ� เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 Study of information system organization; application of educational information for administrative 

and strategic planning to enhance school administration and management efficiency. 

 

EDU  663   สัมมนาการบริหารการศึกษา                                3(3-0-6) 

        (Seminar in Educational Administration)  

 สัมมนาป�ญหา อุปสรรค การบริหารการศึกษาและการแก�ไข ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดการศึกษาระดับ

สากลและแนวโน�มของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต�อการจัดการศึกษาในอนาคต การเปรียบเทียบระบบการบริหารจัด

การศึกษาในประเทศต�างๆ การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาดูงานองค�การการศึกษา เน�นการวิเคราะห�ระบบการ

จัดการ การบริหารคุณภาพ  

 Seminar on problems and obstacles of educational administration, and possible solutions; conceptual 

development of global education, and changing trends that generate an impact on educational provision in 

the future; comparison of educational administrative systems in other countries; educational reform; study visit 

to educational organizations, with emphasis on the analysis of management systems and quality management.   

 

EDU  671  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา          3(3-0-6) 

              (Educational Planning and Resource Management)  

 การวิเคราะห�หลักการแนวคิดทฤษฎีการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาในภารกิจของ

สถานศึกษา ทั้งด�านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงาน

บริหารทั่วไป รวมทั้งการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือการระดมทรัพยากรในท�องถิ่น ตลอดจน 
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การบริหารความเสี่ยงด�านการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา   

 Analysis on principles, concepts and theories of educational planning and resource allocation for school 

administration: academic, budgeting and finance, human resources, and general administration; building good 

relationship between schools and communities for mobilization of local resources for usage in education; risk 

management related to educational resources management.  

 

EDU  672   การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู�และการประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

   (Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance) 

 ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช� การ

ประเมินผลหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู� การเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ การ

ประเมินการสอน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการศึกษา การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนา การบริหารระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช�เทียบเคียงกับการจัด

คุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น 

 Philosophy and concept in education, curriculum theory, school curriculum development, 

implementation and assessment; standards of education and learning; learner–centered instruction; teaching 

evaluation; research for educational development; educational supervision in schools; development and 

management of education quality assurance system in schools; and comparison of the results of education 

quality assurance in schools to education quality management of schools in other countries. 

 

EDU  673    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา      3(3-0-6)  

   (Human Resource Administration and Development in Education)  

 การจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สภาวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ

คัดเลือก การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือน ค�าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน�อื่น 

ป�ญหาและแนวโน�มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย  

 Organization and development of teachers and support personnel systems according to  education 

profession standards; Council of Teachers and Education Personnel; professional ethics; personnel 

administrative system of teachers and education personnel; selection, development and performance appraisal; 

salary, compensation, welfare, and other benefits;  problems  and  trends in human resource administration 

and development in education in Thailand.  

 

EDU  674    การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน    3(3-0-6) 

    (Administration of Educational Services and Student Affairs) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบริการการศึกษาในสถานศึกษา งานแนะแนว  งานกิจการ

นักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร งานปกครอง และงานพัฒนานักเรียน 

 Principles and conceptual framework of administration of educational services in schools; guidance  
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and student affairs; student’s welfare; extra–curricula activities; system of caring, helping students, as well as 

students development. 

  

EDU  675   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 

    (Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality) 

 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับต�างๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหลักสูตรแกนกลาง

และหลักสูตรท�องถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช� การประเมินผลหลักสูตร ความสัมพันธ�ระหว�างหลักสูตรกับการเรียนการ

สอน การประเมินการสอนและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

 Establishment of educational standards at different key stages; development of basic education 

curriculum, both at national and local levels; curriculum implementation, evaluation; relationship between 

curriculum and instruction; teaching evaluation; internal and external quality assurance. 

 

EDU  676    การบรหิารการประกนัคณุภาพการศกึษา               3(3-0-6) 

          (Administration of Quality Assurance in Education)  

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู�บริหารในการประกันคุณภาพ

การศึกษา  การให�ความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณภาพที่ส�งผลต�อผลสัมฤทธ์ิการศึกษาไทย การกําหนดนโยบาย การ

วางแผน การวิเคราะห�มาตรฐานและตัวบ�งชี้ของสถานศึกษาทุกระดับ วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการ

ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝ�กปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและการตรวจสอบจากองค�กรภายนอก 

 Principles and conceptual framework of educational quality assurance; roles of administrators in 

educational quality assurance, recognition of quality culture affecting Thailand education achievement; 

development of school policy and planning, analysis of basic educational standards and indicators of 

educational institutions; methods of quality assessment and standards both internal and external; review of 

quality assessment report for approval, hands-on experience in system design for internal quality assurance at 

basic education institutes, and preparation for external quality assessment.  

 

EDU  677   ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา        3(3-0-6) 

    (Resources and Investment in Education) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา การระดมทรัพยากรจากแหล�งต�างๆ การจัดสรรและ

การบริหารงบประมาณการศึกษา ประสิทธิภาพการใช�จ�ายเงินงบประมาณ การอุดหนุนผู�เรียน ระบบการตรวจสอบ

และประเมินผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณการศึกษา การจัดระบบการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา 

 Principles and conceptual framework of investment in education;  mobilization of resources  from 

different sources; allocation and management of educational budget; effective budget utilization; student 

financial support; auditing system and evaluation of education budget utilization; school finance and 

accounting system. 
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EDU  679    กฎหมายการศกึษาสําหรับผู�บริหาร         3(3-0-6)

   (Education Laws for Administrators) 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข�องกับการศึกษาแห�งชาติ กฎ ระเบียบ  แนวทาง การบริหาร

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว�าด�วยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว�าด�วยการ

บริหารงานบุคคล เงินเดือน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว�าด�วยการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา การกระจายอํานาจไปยังการปกครองส�วนท�องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข�อง

กับการจัดการศึกษา  

 Constitution and laws related to national education; rules, regulations and management practices of 

Ministry of Education; teaching profession and educational personnel laws; personnel administration laws, 

salary, welfare for teachers and school personnel; compulsory education, private education and vocational 

education laws, decentralization of authority to local administration; and  other laws related to education. 

 

EDU  680  นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการบริหารจัดการการศึกษา    3(3-0-6) 

          (Innovation and Best Practices in Educational Administration and Management) 

 แนวคิดและวิธีการใหม�ๆ ในการบริหารจัดการการศึกษา การศึกษาวิเคราะห�กรณีศึกษานวัตกรรม และแนว

ปฏิบัติที่ดีที่ถือเป�นตัวอย�าง การกําหนดเกณฑ�มาตรฐานเพ่ือการประเมิน การนํานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีมาใช�ใน

การบริหารการศึกษา 

 Concepts and innovation in educational administration and management; study and analysis of case 

studies, innovation and exemplary practices; standard criteria for evaluation; implementation of innovation and 

exemplary practices in educational administration. 

 

EDU  681   จิตวิทยาประยุกต�ในการบริหารการศึกษา         3(3-0-6) 

          (Applied Psychology in Educational Administration) 

 แนวคิดเบื้องต�นทางจิตวิทยาที่เก่ียวข�องกับการบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา การเข�าใจ ธรรมชาติพ้ืนฐาน

ของมนุษย� เทคนิคการบริหารคนประเภทต�างๆ จิตวิทยาในการจูงใจ การสร�างมนุษย�สัมพันธ� การบริหารความเครียด  

การบริหารความขัดแย�ง การพัฒนาภาวะผู�นําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหาร ความฉลาดทางอารมณ�  

การคิดเชิงบวกและการคิดสร�างสรรค� การทํางานเป�นทีม และการสื่อความหมายอย�างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา   

 Basic concepts of psychology related to personnel management within educational settings;   

understanding basic human nature;  management techniques of various types of people;  psychology of 

motivation;  human relations building, stress management, conflict management; effective leadership 

development, emotional intelligence; positive thinking and creative thinking; effective team working and 

communication; time management. 

 

EDU  682    จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู�บริหารการศึกษา    3(3-0-6) 

   (Professional Ethics for Educational Administrators) 

 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู�บริหาร การศึกษาเปรียบเทียบวินัย คุณธรรม  
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จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอื่น ๆ ศึกษาสภาพแวดล�อมทางสังคมท่ีมีผลกระทบต�อพฤติกรรมด�าน

จริยธรรมของผู�บริหารและการพัฒนาจริยธรรม 

 Discipline, moral integrity and professional ethics for educational administrators; comparative study of 

those mentioned aspects; study of social environment affecting moral behavior of administrators and moral 

development. 

 

EDU  683   จิตวิทยาสําหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู�     3(3-0-6) 

    (Psychology for Teachers and Learning Psychology) 

 พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน พัฒนาการพฤติกรรมการเรียนรู�ของเด็กในวัยเรียน โดยศึกษาทฤษฎี

จิตวิทยาการศึกษาและนําไปประยุกต�ใช�เพ่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห�ป�จจัยที่เอื้อต�อการเรียนรู�และป�จจัยที่ต�อง

แก�ไขที่มีผลต�อการเรียนรู�ของนักเรียน จิตวิทยาแนะแนวการให�คําปรึกษา จัดทํากรณีศึกษาเพ่ือช�วยเหลือเด็กในวัย

เรียนให�ปรับตัวเข�ากับสิ่งแวดล�อมในยุคสังคมแห�งการเรียนรู� 

 Human behaviors and self development, learning behavioral development of school students by 

studying theories of educational psychology and applying to learning and teaching; analysis on factors 

conducive to learning and correct factors related to student perception; guidance psychology and counseling 

conduct case study to help pupils in learning age to adapt themselves to environment in the learning society 

era. 

 

EDU  684  การวัดและการประเมินผลการศึกษา       3(3-0-6) 

    (Measurement and Evaluation in Education) 

 หลักการวัดและการประเมินผล การวิเคราะห�หลักสูตร การจัดทําแผนการสอน การสร�างเครื่องมือวัดผลการ

เรียนให�สอดคล�องกับจุดประสงค�การเรียนรู� การปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ การใช�เครื่องมือ การให�ระดับค�า

คะแนน การประเมินหลักสูตรและการสอน ฝ�กสร�างเครื่องมือและนําไปใช�ในสถานการณ�จริง และแฟ�มสะสมงาน 

 Principles of measurement and evaluation in education, curriculum analysis, lesson plan preparation, 

construction of measurement tools which correspond to the aim of learning, improvement of the tools, use of 

the tools, scoring, the curriculum and teaching evaluation. Practice writing test items and use them in the 

real situation and portfolio.   

 

EDU  685    ความเป�นคร ู           3(3-0-6) 

          (Teaching Professional) 

 ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทภาระหน�าท่ีงานของครูลักษณะของท่ีดี เจตคติต�อวิชาชีพคร ูบุคคลแห�ง

การเรียนรู�เป�นผู�นําทางวิชาการ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนมีความรู�ในกฎหมายการศึกษา  

 Importance of teaching professional, role and task of teachers. Good characteristics of teachers, good 

attitude and a scholarly academic leadership, good ethics as teacher professional standard as well as good  

knowledge on education law. 
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EDU  686   ประเด็นป�จจุบันของการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 

      (Current Issues in Educational Administration)  

 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างผู�สอน ผู�เรียน และผู�ทรงคุณวุฒิในหัวข�อที่เป�นประเด็นป�จจุบัน

ของการการบริหารการศึกษา 

    Discussion and exchange of ideas among instructors, learners, and experts, of current issues in 

educational administration. 

 

 4.  วิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระ(แผน ข)                    

EDU  694    การศึกษาค�นคว�าอิสระ                 6(0-18-9) 

             (Independent Study)  

 ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองในประเด็นหรือป�ญหาทางการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เก่ียวข�องกับการ

บริหารการศึกษา โดยมีรูปแบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและภายใต�การกํากับดูแลและแนะนําอย�างใกล�ชิดจาก

อาจารย�ที่ปรึกษา นําเสนอรายงานตามขั้นตอนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 Study a topic of one’s interest or problem in educational administration, or issues related to 

educational administration, by following academic standards and under close supervision of an advisor. Present 

a final report that follows regulations and procedures prescribed by Rangsit University. 

 

EDU  695    วิทยานิพนธ�               12(0-36-18)  

        (Thesis) 

 วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระด�านการบริหารการศึกษา หรือประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการ

บริหารการศึกษาภายใต�การควบคุมดูแล แนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษา การศึกษาและการจัดทํารายงานวิทยานิพนธ�

ให�เป�นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational 

administration under supervision of an advisor.  A research study and report must follow regulations and 

procedures prescribed by Rangsit University. 

 

EDU  696    การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

    (Comprehensive Examination) 

 การสอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับหรืออาจจะสอบสัมภาษณ�เพ่ิมเติมให�อยู�ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการ 

 Written examination of the major course work, and/ or an interview examination depending on 

decision made by the appointed program committee.  

 

EDU  697    วิทยานิพนธ�              36(0-108-54)  

       (Thesis) 

 วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระด�านการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เก่ียวข�องกับการ 
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บริหารการศึกษาภายใต�การควบคุมดูแล แนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาการศึกษาและการจัดทํารายงานวิทยานิพนธ�ให�

เป�นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational 

administration under supervision of an advisor. A research study and report must follow regulations and 

procedures prescribed by Rangsit University. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

 การศึกษาค�นคว�าอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือป�ญหาทางการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เก่ียวข�อง

ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 วิทยานิพนธ�: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารการศึกษา 

ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย� 

ที่ปรึกษา 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าอิสระใหม�ท่ีสร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม�นําไปใช�ใน      วงการศึกษาที่

เกิดประโยชน�ต�อสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา ทักษะ

ความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3. ช�วงเวลา 

    วิทยานิพนธ�  : แผน ก แบบ ก2 ภาคฤดูร�อนชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2   ชั้นป�ที่ 2 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ : แผน ข ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2  

 4. จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�:  

   แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ2 ชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่2 

    แผน ก แบบ ก2  ภาคการศึกษาฤดูร�อนชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2  

   แผน ข การศึกษาค�นคว�าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2 

 5.  การเตรียมการ 

  วิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   5.1 ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตรจัดกิจกรรมให�นักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบั ติการ วิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบ      

การวิจัย (บทที่ 1-3) 

   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบการ

วิจัยต�อที่ประชุมคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3 นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างวิทยานิพนธ�หรือการศึกษา

ค�นคว�าอิสระ ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 
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  6. กระบวนการประเมินผล 

   6.1  สอบปากเปล�าวิทยานิพนธ�หรือการค�นคว�าอิสระโดยคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตาม

แนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   6.2 ปรับปรุงแก�ไขวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

   6.3 เผยแพร�ผลสรุปงานวิจัยโดยนักศึกษานําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพร�ตีพิมพ�

เป�นบทความทางวิชาการ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ผู�บริหารการศึกษา 

 2. ผู�บริหารสถานศึกษา 

 3. ครูและคณาจารย� 

 4. วิทยากรทางการศึกษา 

 5. อาชีพอิสระด�านการศึกษา 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะศึกษาศาสตร� ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1275 

www.rsu.ac.th/education 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 

http://grad.rsu.ac.th/

